
Ochrona
i dekoracja
drewna
na zewnątrz



Przygotowanie podłoża

Wszyst kie ele men ty ar chi tek tu ry lub przed mio ty wy ko na ne 
z drew na znaj du ją ce się na ze wnątrz pod le ga ją na tu ral ne mu pro
ce so wi sta rze nia się i de struk cji. Dla te go ra dzi my Pań stwu sko rzy
stać ze środ ków do ochro ny, de ko ra cji lub le cze nia drew na. 
Wy dłu ży to znacz nie ich ży wot ność i pod nie sie wa lo ry es te tycz ne.

Powierzchnie wcześniej malowane

CZYSZCZENIE

Od wła ści we go i sta ran ne go przy go to wa nia po wierzch ni za le ży 
efekt koń co wy wszel kich prac de ko ra cyj no za bez pie cza ją cych. 
Wpły wa to bez po śred nio na zmniej sze nie zu ży cia ma te ria łów 
ma lar skich, a więc pra co chłon no ści i w efek cie koń co wym kosz
tów ca łej ope ra cji.

Przy go to wa nie po wierzch ni drew nia nych do ma lo wa nia obej mu je 
m.in.:

Nie na le ży ma lo wać drew na znisz czo ne go lub za bru dzo ne go, 
po wierzch nię prze zna czo ną do ma lo wa nia sta ran nie oczy ścić 
z ko ry, ły ka, zie mi, ole ju, sma ru, ple śni, wo sku, grzy bów, szkod ni
ków lub in nych za nie czysz czeń.

Usu nąć od pry ski wap na, ce men tu lub za pra wy mu rar skiej, po zo
sta wio ne bę dą pla mić drew no, mo gą rów nież wpły wać na trwa
łość na no szo nych po włok.

Si ni zny i prze bar wie nia spo wo do wa ne wil go cią moż na zli kwi do
wać lub zmniej szyć ich in ten syw ność sto su jąc spe cjal ne do te go 
ce lu pre pa ra ty che micz ne.

1. Je że li po wło ka jest w do brym sta nie, na le ży ją je dy nie zmyć 
roz two rem de ter gen tu, spłu kać i po zo sta wić do wy schnię cia. 
Moż na prze szli fo wać drob no ziar ni stym pa pie rem ścier nym 
w ce lu zwięk sze nia przy czep no ści ko lej nej po wło ki.

2. Je że li po wierzch nia jest spę ka na lub znisz czo na w in ny spo sób, 
usu nąć po przed nią po wło kę me cha nicz nie aż do su ro we go 
drew na (za po mo cą elek tro na rzę dzi, opa lar ki i szpa chli lub przy 
po mo cy pa pie ru ścier ne go) lub sto su jąc che micz ne środ ki 
usu wa nia sta rych po włok ma lar skich.
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ZABEZPIECZENIE WAD DREWNA I SĘKÓW

3. Do usuwania oleju, smaru lub pasty woskowej można stosować 
benzynę lakową.

1. Wa dy i ubyt ki na pra wia się sto su jąc wstaw ki w po sta ci kor ków 
wkle ja nych w otwo ry po wsta łe po usu nię ciu uszko dzo nych 
frag men tów.

2. Sę ki, w za leż no ści od upodo bań, mo że my po zo sta wić w drew
nie lub usu nąć, za stę pu jąc czy stym drew nem. Sę ki nie za bez
pie czo ne mo gą po wo do wać nie rów no mier ne przyj mo wa nie 
la zu ry lub bej cy i dla te go na le ży je za bez pie czyć, sto su jąc np. 
spe cja li stycz ny płyn do sę ków lub neu tra li zu jąc nad miar ży wi cy 
roz pusz czal ni kiem np. ter pen ty ną.

Ko niecz ne jest wy gła dze nie po wierzch ni usu nię cie nie rów no ści, 
jed nak do kład ne szli fo wa nie lub po le ro wa nie na le ży sto so wać tyl
ko wte dy, gdy ocze ku je my bar dzo gład kiej po wierzch ni.

SZLIFOWANIE

SZKODNIKI

Przed przy stą pie niem do ma lo wa nia na le ży pa mię tać o za okrą
gle niu ostrych kra wę dzi, np. pa pie rem ścier nym.

U W A G A

Śla dy że ro wa nia szkod ni ków sta ran nie oczy ścić. W za leż no ści od 
sta nu drew na, na są czyć środ kiem do zwal cza nia owa dów. Nie któ
re pre pa ra ty za opa trzo ne są w spe cjal ny do zow nik z igli cą, po zwa
la ją cy wstrzyk nię cie go w otwo ry po pa so ży tach na głę bo kość 
kil ku cen ty me trów. Nad miar pre pa ra tu usu nąć czy stą szmat ką.

LECZENIE I ZABEZPIECZENIE BIOLOGICZNE DREWNA

No we drew no (prze zna czo ne na ze wnątrz) przed ma lo wa niem 
po win no być za im pre gno wa ne pre pa ra tem grzy bo bój czym. Nie
któ re frag men ty po wierzch ni prze zna czo ne do ma lo wa nia mo gą 
być już za ata ko wa ne przez grzy by, ple śnie, al gi lub in ne związ ki 
bio lo gicz nie ak tyw ne. Ta kie po wierzch nie moż na za bez pie czyć na 
wie le lat po da jąc dzia ła niu głę bo ko pe ne tru ją cych im pre gna tów 
do le cze nia drew na. Frag men ty za ata ko wa ne bio lo gicz nie na le ży 
sta ran nie oczy ścić i osu szyć, a na stęp nie użyć, w za leż no ści od 
po trzeb, jed ne go ze spe cja li stycz nych pro duk tów z ofer ty Le roy 
Mer lin.

ODŻYWICZANIE 

Sto su je się przed ma lo wa niem drew na igla ste go, usu wa jąc 
me cha nicz nie wi docz ne war stwy ży wi cy, a na stęp nie po przez 
zmy wa nie spe cjal nym roz pusz czal ni kiem.



Sto su jąc pre pa ra ty le czą ce lub zwal cza ją ce owa dy środ ka mi 
spe cja li stycz ny mi, na le ży ry go ry stycz nie do sto so wać się  
do in struk cji i za sad bez pie czeń stwa po da nych na opa ko
wa niach. Gwa ran tu je to bez pie czeń stwo pod czas pra cy, 
wy so ką sku tecz ność pre pa ra tu i dłu gi czas je go dzia ła nia.

U W A G A

Miej sca uszko dzeń, 
szcze li ny, pęk nię cia 
i  otwo ry po szkod ni kach 
na le ży wy peł nić ma są 
szpa chlo wą od po wied
nią do ko lo ru i ga tun ku 
drew na, a po wy schnię
ciu prze szli fo wać pa pie
rem ścier nym. Za rów no 
drew no su ro we, jak i bej
co wa ne przed dal szym 
ma lo wa  niem do kład nie 
oczy   ścić, za trzeć i usu
nąć pył.

SZPACHLOWANIE

IM PRE GNA TY BU DOW LA NE (np. do kon struk cji drew
nia nych, więźby da cho wej itp.).

IM PRE GNA TY KOLORYZUJĄCE LUB KRY JĄ CE (im pre
gnu ją drew no, a jed no cze śnie za wie ra ją pig ment i na da ją 
po wierzch ni drew na okre ślo ny ko lor).
BEJ CE (bar wią drew no; wy ma ga ją po wło ki za bez pie cza
ją cej, np. la kie ru).

IM PRE GNA TY LE CZĄ CE I ZA BEZ PIE CZA JĄ CE (spe cja li
stycz ne pre pa ra ty ochro ny bio lo gicz nej, le czą ce znisz czo ne 
drew no, środ ki prze ciw szkod ni kom, środ ki za bez pie cze nia 
prze ciw po ża ro we go itp.).

LA KIE RO BEJ CE (zwa ne rów nież: LA ZU RA MI – za bez pie
cza ją i de ko ru ją, prze waż nie nie wy ma ga ją war stwy 
ochron nej, na da ją po wierzch ni okre ślo ny efekt, np. sa ty
no wy, za cho wu ją na tu ral ny ry su nek sło jów drew na).

LA KIE RY ZE WNĘTRZ NE (gł. bez barw ne, za bez pie cza ją 
ko lor lub po wierzch nię drew na przed dzia ła niem wa run
ków at mos fe rycz nych i bru dem).

FAR BY KRY JĄ CE do drew na na ze wnątrz (np. far by 
mi kro po ro we do sto lar ki bu dow la nej).

Produkty do ochrony  
i dekoracji drewna  
na zewnątrz



Ofer ta przy go to wa na przez tech no lo gów jest sze ro ka, dla te go 
ra dzi my wy brać pro dukt wła ści wy do Pań stwa kon kret nych 
po trzeb i do brze ob li czyć po wierzch nię prze zna czo ną do ma lo
wa nia (przy za ku pie na le ży zwró cić uwa gę, ile warstw da ne go 
pro duk tu pro du cent za le ca na nieść na po wierzch nie drew na). 
Istot ne też jest na rzę dzie, ja kim bę dzie wy ko na ne ma lo wa nie 
(pę dzel do drew na, tam pon, wa łek, itd.) oraz środ ki ochron ne 
(rę ka wi ce, fo lia ochron na, oku la ry, ewen tu al nie far tuch lub 
ma ska chro nią ca usta).

Więk szość pro duk tów do ochro ny ze wnętrz nej drew na ma 
za da nie wnik nąć głę bo ko pod po wierzch nię i dla te go też 
mo że dzia łać draż nią co lub żrą co na skó rę czło wie ka. Na le ży 
za cho wać środ ki ostroż no ści i sto so wać się do za sad BHP 
okre ślo nych przez pro du cen ta na opa ko wa niu pro duk tu.

U W A G A

Podstawowe zalecenia przy nakładaniu powłok metodami 
powierzchniowymi (malowanie, wcieranie, natrysk).

1. Przed przy stą pie niem do ma lo wa nia na le ży za bez pie czyć 
przed mio ty znaj du ją ce się w po bli żu.

2. Pro duk ty bar wią ce przed ma lo wa niem na le ży do kład nie 
wy mie szać (na le ży mie szać je rów nież w trak cie ma lo wa nia).

3. Upew nić się, czy dla da ne go środ ka (szcze gól nie przy na kła
da niu pro duk tów ba wią cych lub w przy pad ku pra cy z drew
nem eg zo tycz nym) nie jest wy ma ga ny spe cjal ny pod kład 
grun tu ją cy lub im pre gnat.

4. Upew nić się, czy pro dukt po zwa la uzy skać po żą da ny ko lor 
(lub od cień). W tym ce lu na le ży wy ko nać pró bę; po ma lo wać 
nie wiel ki, ma ło eks po no wa ny ka wa łek po wierzch ni.

5. Pre pa ra ty na kła dać 
sze ro kim pędz lem 
lub tam po nem 
(w za leż no ści od 
ro dza ju pro duk
tu – opty mal ne 
na rzę dzie za le ca 
pro du cent na opa
ko wa niu) cien ki mi 
war stwa mi zgod nie 
z kie run kiem sło
jów.
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Wykonanie



6. Za zwy czaj sto su je się 12 war stwy im pre gna tu, a na stęp nie 1 do 
3 warstw środ ka de ko ra cyj no za bez pie cza ją ce go (np. la kie ro
bej ca lub la zu ra, lub la kier bez barw ny). 

 Bar dzo istot ne jest za cho wa nie za le ca nych przez pro du cen ta 
ilo ści (gru bo ści na kła da nej po wło ki) oraz cza su ko niecz ne go do 
wy schnię cia jed nej war stwy przed na ło że niem ko lej nej (kil ka na
ście mi nut do kil ku go dzin).

7. Nie któ re la kie ro bej ce do brze jest prze trzeć drob no ziar ni stym 
pa pie rem ścier nym, w ce lu zwięk sze nia przy czep no ści ko lej nej 
war stwy pro duk tu.

8. Po wierzch nie uko śne, cię te pro sto pa dle do włó kien lub po zo
sta ją ce w miej scach sil nie na sło necz nio nych na le ży ma lo wać 
na wet 34 krot nie pre pa ra tem bar wią cym.

 Trwa łość ko lo ru moż na wy dłu żyć przez na nie sie nie do dat ko wo 
jed nej war stwy pro duk tu bez barw ne go. Ta ka war stwa wy koń
cza ją ca wy dłu ża trwa łość efek tu – zwłasz cza w przy pad ku 
pro duk tów o ja snym od cie niu.

9. Po cza sie okre ślo nym przez pro du cen ta, moż na prze trzeć ostat
nią war stwę su chym pędz lem (tam po nem) w kie run ku zgod nym 
z uło że niem sło jów w ce lu uwy pu kle nia na tu ral ne go ry sun ku 
drew na.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




